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“Uma inteligente e perspicaz análise das
 condições propícias para a inovação

científica, como a disponibilidade de café e o
 fluxo de informações por redes sociais.”

The New Yorker

“Livro fascinante.”
Bill Clinton

O que há em comum entre a Inglaterra de 300 milhões de anos atrás, a 

Revolução Industrial, o protestantismo britânico, o café, o derretimen-

to das calotas polares e a internet? Um homem.

Em A invenção do ar, Steven Johnson conta a vida do pensador britãni-

co Joseph Priestley, um dos grandes personagens da história da ciência, 

que disputa até hoje com Lavoisier o posto de descobridor do oxigênio.

Gramático, divulgador científico, químico, físico, inventor, teólogo,       

teórico político, grande amigo de Benjamin Franklin e referência espi-

ritual de Thomas Jefferson, Priestley desempenhou de forma singular 

diferentes papéis ao longo da vida. Escreveu (entre mais de 50 livros) 

um dos primeiros métodos de língua inglesa, numa época em que só se       

estudava latim; foi autor da primeira obra de popularização da ciência; 

fez inovações sobre a eletricidade; e ainda inventou a água gaseificada.   

Na tentativa de compreender como esse homem se tornou uma figura 

tão central para os grandes espíritos daquele período, Johnson cruzou 

múltiplas disciplinas. Afinal, uma abordagem puramente biográfica não 

lhe faria justiça. Esse é, portanto, um livro de história sobre o Iluminismo 

e a Revolução Americana, que viaja desde o ciclo do carbono do planeta 

até a química da pólvora, passando pela emergência dos cafés na cultu-

ra europeia e como esse novo hábito estimulou a capacidade cognitiva 

do grandes cérebros ingleses do século XVIII. 

Seu método de trabalho também merece destaque: mostrava suas des-

cobertas sem cerimônia a colegas, trocava ideias e adotou um modelo 

colaborativo, open source, semelhante ao que se tornaria praticamente o 

padrão no mundo da internet dois séculos depois. “Que as ideias devam 

se espalhar livremente de um ponto a outro sobre o globo”, escreveu em 

uma carta em 1813.
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